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 عصام عبد السالم رمضان الشامس مـــــــــــاالس

 طرابلس  / 1973 تاريخ الميالد 

 المحاسبة  مـــــــــــالقس

 محاضر  ة ــة العلميــالدرج

 .edu.lye.shamis@uot  البريد اإللكتروني 

 3943214-092،  2139588-091 اتفــــــــاله
 

 

 

الدرجة  
 األكاديمية 

 الجهة المانحة لها التخصص
يلد  

 الدراسة
 التاريخ

 2019 األردن  جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  محاسبة ال دكتوراه 

 2001 ليبيا  األكاديمية الليبية  محاسبة ال ماجستير 

 بكالوريوس 
 محاسبة  ال

 تكاليف( ال  محاسبة )شعبة 
 1995 ليبيا  جامعة الجبل الغربي 

 

 

 التاريخ جهة العمل  الوظيفة 

 إلى اآلن  – 2001 جامعة طرابلس  /والعلوم السياسية  كلية االقتصاد عضو هيئة تدريس 
 

 

 

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجنة 

 2022 رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 
لبرنامج العلمي )قسم المحاسبة( لكلية العلوم اإلدارية اعضو لجنة إعداد مقترح 

 بجامعة طرابلس  /والمالية بالقاطع )ج(
2021 

 إلى اآلن  2020 منسق الجودة لقسم المحاسبة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة طرابلس 

البيانات الشخصية. 1  

المؤهالت األكاديمية .2  

الخبرة العملية .3  

 

. األعمال اإلدارية واللجان4  

mailto:e.shamis@uot.edu.ly
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 التاريخ جهة النشر  عنوان البحث 

 خصائص لجان المراجعة وأثرها على جودة التقارير المالية
الجامعي، النقابة العامة مجلة 

 ألعضاء هيئة التدريس الجامعي

خريف 

2019 

أثر نظم المعلومااات المحاااساااااااااااااابيااة اإللكترونيااة على األداء 
المالي _ دراسااااااة ة بيىية على المصااااااارو المدرجة بسااااااو  

 المال الليبي

مجلة األستاذ، نقابة أعضاء هيئة  
 التدريس بجامعة طرابلس 

ربيع  

2019 

الضرائب المؤجلة  وإمكانية ظهورها في القوائم  أهمية 
 المالية للشركات الليبية 

مجلة كلية االقتصاد والعلوم  
 السياسية 

خريف  
2012 

 

 

 الجهة المنظمة  اسم المؤتمر 
  بلد

 اإلنعقاد
تاريخ  
 اإلنعقاد

نوع  
 المشاركة 

للتنمية المستدامة  المؤتمر العلمي األول 
 الواقع والمأمول من منظور اقتصادي 

جامعة    –كلية المحاسبة 
 غريان 

 ورقة بحثية  2021 ليبيا 

تحديات بناء الدولة الليبية بين الواقع  
 واآلفاق 

  -كلية االقتصاد والتجارة  
 الجامعة األسمرية االسالمية 

 مشارك 2020 ليبيا 

لمحاسبة  لالمؤتمر المهني السادس 
تحديات وتطلعات لمستقبل   / والمراجعة

 المهنة

جمعية المحاسبين والمراجعين  
 الكويتية 

 ورقة بحثية  2018 الكويت 

االصالح األقتصادي والمالي في ليبيا  
 االفاق والتحديات 

قب ومصرف ليبيا  جامعة المر
 المركزي

 حضور  2018 ليبيا 

القانونية والمؤسسية لمكافحة  المستلزمات 
 غسيل األموال والتحديات التي تواجهها 

 مشارك 2016 األردن  تمكين للتنمية اإلدارية والفنية

 مؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثالث 
األكاديمية الليبية وكلية العلوم  

 اإلدارية والمالية التطبيقية 
 ورقة بحثية  2012 ليبيا 

 

 

في مجالت علمية األبحاث العلمية المنشورة .5  

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .6  
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 التاريخ تبعية المتدربين مكان االنعقاد  الموضوع 

 2021 وزارة المالية معهد التدريب المالي والمحاسبي معايير اإلنتوساي

 2020/2021 ديوان المحاسبة المعهد الوطني لإلدارة المراجعة المالية وفق المعايير الدولية

 2020 ديوان المحاسبة المعهد الوطني لإلدارة لغير المحاسبينالمحاسبة 

 2019 ديوان المحاسبة المعهد الوطني لإلدارة ةحليل القوائم المالية

 2017 ديوان المحاسبة المعهد الوطني لإلدارة اإلجراءات التحليلية في المراجعة 

المصارف  والمصرفيةمعهد الدرسات المالية  ةحليل المخاطر المصرفية
 التجارية

2016 

الشركة العامة  المعهد الوطني لإلدارة ةصميم الدورات المستندية
 للكهرباء

2009 

الشركة العامة  أكاديمية الدراسات العليا الميزانيات التقديرية
 للكهرباء

2009 

استخدام الجداول اإللكترونية في 
 المحاسبة

الشركة العامة  المعهد الوطني لإلدارة
 للكهرباء

2008 

المصارف  معهد الدرسات المالية والمصرفية معايير المحاسبة الدولية
 التجارية

2008 

 

 

 التاريخ الجهة المنظمة  اسم الدورة 

 (TOT)أساليب تدريب المدربين 
جامعة العلوم  مركز االستشارات والتدريب، 

 االسالمية العالمية، األردن 
2017 

التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  
(SPSS ) 

 2017 مركز الجدير للتنمية البشرية، األردن 

 

 

 

 . Microsoft Officeإجادة استخدام معظم برامج   ▪
 SPSS  ،E-Views ،STATAالبرامج اإلحصائية  التعامل مع ▪
 . واالنسجام ضمن مجموعاةالقدرة على العمل  ▪

 

 كمتدرب الدورات التدريبية التي تم حضورهاأهم  .8

مهارات أخرى .9  

البرامج التدريبية المشارك في تقديمها. بعض 7  


